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-  -

มนุษย คือสัตวผูตองศึกษา
**�

ชีวิตที่ดี คือชีวิตแหงการศึกษา

ธรรมชาติของมนุษยเปนอยางไร ธรรมชาติของมนุษยก็คือ เปน

สัตวที่ตองฝก หรือตองศึกษา และฝกได หรือศึกษาไดดวย

การที่มนุษยเราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะตองศึกษาฝกฝนพัฒนาตัว

เองใหดีขึ้นไป ในระบบการดําเนินชีวิตของเรา ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรม 

จิตใจ และปญญา เมื่อเราฝกฝนพัฒนา มีการศึกษา ก็ทําใหการดําเนินชีวิต

ของเราดีขึ้น แตถาเราไมเรียนรู ไมฝก เราจะดําเนินชีวิตใหดีไมไดเลย ทั้งนี้

เพราะมนุษยอยูดวยสัญชาตญาณอยางเดียวไมพอ

สัญชาตญาณนี้มนุษยอาศัยไดนอยเหลือเกิน ไมเหมือนสัตวชนิด

อื่นที่อาศัยสัญชาตญาณไดมาก จนกระทั่งวามันแทบไมตองเรียนรู ไมตอง

ฝกฝนอะไรเลย มันก็อยูได

แตสัตวนั้น ถึงแมมันจะฝกไดบาง มันก็ฝกไดนอยเรียนรูไดนอย

อยางยิ่ง อยางดีก็ตองใหมนุษยฝกใหจนพอทําอะไรไดบางในขอบเขตที่จํากัด
                                                                                

* ช่ือเรือ่งใหม สําหรบัเนือ้เรือ่งทีค่ดัตัดตอนจากหนงัสือ ๒ เลม คอื ถึงเวลามารือ้ปรบัระบบ

พัฒนาคนกนัใหม และ ชีวตินีเ้พ่ืองาน งานน้ีเพ่ือธรรม ซึง่นาํมารวมตอกันตามทีค่ณุโยมนาม 
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ยิ่ง ตรงขามกับมนุษยที่อาศัยสัญชาตญาณแทบไมไดเลย การดําเนินชีวิต

ตองเรียนรูตองฝกทั้งหมด การดําเนินชีวิตที่ดีของมนุษยตองอาศัยการลงทุน 

คือตองเรียนรูตองฝก แตพรอมกันนั้น มนุษยก็เรียนรูและฝกไดอยางแทบ

ไมมีขีดจํากัด

หลักการของพระพุทธศาสนาสอนตามธรรมชาติวา มนุษยเปนสัตว

ที่ตองฝกและฝกได  ฝกไปทําไม ก็ฝกใหดําเนินชีวิตไดดยีิ่งขึ้นไป จะไดมี

ชีวิตที่ดีงาม มีความสุข เปนอิสระ และอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุขในสังคม

และในโลก ทําไมจึงตองฝก เพราะชีวิตของเราที่เกิดมาตั้งแตเริ่มตน เราได

เรียนรูมา ไดฝก ไดหัดมา เราจึงอยูรอดมาได และอยูไดดวยดี

อยางที่เห็นกันอยูวา มนุษยเกิดมาอาศัยสัญชาตญาณแทบไมไดเลย 

เราตองเรียนรูและตองฝกตองหัดเอาทั้งนั้น พอเกิดมาก็ตองมีคนอื่นอุมชู

กอน ตองเลี้ยงดูเปนเวลาหลายป ในระหวางที่เขาเล้ียงดูนั้น ตัวเองทําอะไร 

ตัวเองก็เรียนรูและฝกหัดไป ตองเรียนตองฝกทั้งนั้น ทั้งการนั่ง การนอน 

การยืน การกิน การขับถาย จนกระทั่งมาเดิน มาพูด ตองฝกตองหัดหมด

จึงบอกวา การดําเนินชีวิตของมนุษยแทบไมมีอะไรไดมาเปลาๆ 

มนุษยตองลงทุนทั้งนั้น ลงทุนดวยการหัด ดวยการฝก ดวยการเรียนรู เรา

จึงไดการดําเนินชีวิตที่ดีมา

การดาํเนนิชวีติทีด่นีัน้ เราเรยีกลัดส้ันวา จรยิะ สวนการเรยีนรู ก็

เรยีกเปนคาํศพัทวา สิกขา (คอื การศกึษา) เมือ่การดาํเนนิชวีติทีด่นีัน้ เราได

มาดวยการเรยีนรู กจึ็งพดูส้ันๆ วา จรยิะนัน้ เราไดมาดวยสกิขา  

เพราะฉะนั้น ชีวิตของมนุษย ถาจะเปนชีวิตที่ดี ตองมีการศึกษา

ตลอดเวลา คือตองเปนชีวิตแหงการศึกษา จะพูดวา ชีวิตที่ดี คือชีวิตแหง
การศึกษา ก็ได เพราะชีวิตที่ดี ตองมีการฝกฝนพัฒนา เราไมสามารถได
ชีวิตที่ดีมาเปลาๆ
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พรอมกันนั้น การดําเนินชีวิตก็เปนโอกาสใหมนุษยไดเรียนรูหรือได

ศึกษา กลาวคือ มนุษยก็เรียนรูหรือศึกษาจากการดําเนินชีวิตนี่แหละ เพราะ

ฉะนั้น การดําเนินชีวิตที่ดี จึงเปนการดําเนินชีวิตพรอมไปดวยกันกับการ

เรียนรู และจึงกลาววา ชีวิตที่ดี คือชีวิตแหงการเรียนรู (สิกขา) และมนุษย
ยิ่งเรียนรู ก็ยิ่งมีชีวิตที่ดี (จริยะ)

เพราะฉะนั้น ถาการศึกษาถูกตอง ยิ่งศึกษา ก็ยิ่งมีจริยะ
แตมนุษยสวนใหญ ไมใสใจในหลักการที่เปนธรรมชาตินี้ เมื่อการ

เรียนรู การฝก การหัดนั้นจําเปนเพื่อใหตัวดําเนินชีวิตอยูได เขาก็เรียน ก็ฝก 

ก็หัดไปดวยความจําเปนจําใจ แคพอจะใหตัวอยูรอดได แลวก็หยุดฝก เขา

จึงไมพัฒนาเทาที่ควร

ถาใครตระหนักถึงธรรมชาติของชีวิตมนุษยวา ชีวิตที่ดีของมนุษย

ไดมาดวยการเรียนรู ฝกฝน พัฒนา ตองมีสิกขา ถาเราฝกฝนพัฒนาเรียนรู

อยูเรื่อย ชีวิตของเราจะดีงาม เขาก็จะสิกขาตอไปเรื่อยๆ จนมีชีวิตที่ประเสริฐ 

อยางนอยก็ใหอยูดี มิใชแคอยูรอด

ชีวิตที่มีการศึกษา คือเรียนรู ฝกหัด พัฒนาอยูเรื่อย จะเปนชีวิตที่

ประเสรฐิ เรยีกวา “ชวีติประเสรฐิเกดิจากการศกึษา” ดงัพทุธพจนทีย่้าํอยูเรือ่ย

วา ทนโฺต เสฏโ มนสุเฺสส ุแปลวา ในหมูมนษุยนัน้ ผูทีฝ่กแลวเปนผูประเสรฐิ   

ความเปนสัตวพิเศษของมนุษยอยูตรงนี้ คือการที่ศึกษา เรียนรู ฝก 

หัด พัฒนาได และฝกหัดพัฒนาไปไดอยางแทบไมมีที่ส้ินสุด จนเปนพุทธะก็

ได อีกทั้งฝกตัวเองไดดวย

ดังวาทะที่วา มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺตํ สมาหิตํ แปลวา พระสัม

พทุธเจานี ้ ทัง้ทีเ่ปนมนษุย แตฝกพระองคแลว มพีระทยัอบรมถงึทีแ่ลว แม

เทพทัง้หลายกน็อมนมสัการ

นี่กลายเปนพลิกกลับเลย แตกอนนั้น มนุษยตองไหวกราบเคารพ

เทวดา แตพอมนษุยฝกตนดแีลว เทวดากลบัมาไหวมนุษย
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พระพุทธศาสนาเกิดในสังคมที่บูชาเทพเจา มนุษยเอาแตหวังพึ่ง

อาํนาจดลบันดาลขางนอก พระพทุธเจาตองใหกาํลังใจวา อยามวัไปออนวอน 

อยามวัไปหวงัพึง่ ตวัคณุนีแ้หละพฒันาได และถาคณุพฒันาตวัด ี เทวดาและ

แมแตพระพรหมก็หันมานับถือคุณ นี้เปนการตรัสใหคนเกิดกําลังใจ ไมให

มัวงอมืองอเทา ไปหวังพึ่งส่ิงภายนอก

ตกลงวา ในคติพุทธศาสนา เรื่องจริยะหรือจริยธรรมไมไดแยกจาก

การศกึษาเลย แตเปนเรือ่งเดยีวกนั เพือ่ใหมจีรยิะ คอืการดาํเนนิชวีติทีด่งีาม 

ทีป่ระเสรฐิ กต็องมสีกิขา คอืศกึษา ฝกฝน เรยีนรู พฒันา และเมือ่คนมีจรยิะ

คือดําเนินชีวิตที่ดีงามไป เขาก็ยิ่งไดสิกขา คือไดเรียนรูฝกฝนพัฒนามากขึ้น

จึงไดอางพระพทุธดาํรสัทีว่า พรหมจรยิะ คอืจรยิะอนัประเสรฐิ ได

แก ศลี สมาธ ิปญญา ซ่ึงตรงกบัสกิขา คอืการเรยีนรู ฝกฝน พัฒนา ไดแก 

ศลี สมาธ ิปญญา ๓ อยางเหมือนกัน

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา บอกชัดอยูแลววาฝก ๓ อยาง 

ฝกอะไร ก็ฝกพฤติกรรม ฝกจิตใจ ฝกปญญา แลวก็เกิดจริยะดีงาม (เรยีกวา

พรหมจรยิะ) คอืการดาํเนนิชวีติทีด่งีาม ทาํใหมพีฤตกิรรม จิตใจ และปญญา

ทีด่ยีิง่ขึน้ไป ฝกอะไรกไ็ดส่ิงนัน้ ฝกทีไ่หน กฝ็กทีศ่ลี สมาธ ิปญญา

คติของสัตวชนิดอื่นวา เกิดมาดวยสัญชาตญาณใด ก็ตายไปดวย

สัญชาตญาณนั้น แตของมนุษยไมอยางนั้น คติของมนุษยวา ฝกอยางไรได

อยางนั้น จึงเปนหลักการของมนุษยวาจะตองมีการฝก คือเรียนรูฝกหัด

พัฒนา เพราะนี่เปนธรรมชาติของมนุษย ผูเปนสัตวที่ตองฝก และฝกได

คําวา “ตองฝก” แสดงถึงความเสียเปรียบของมนุษย ที่วาสัตวอื่น

มันไมตองฝก ไมตองหัด ไมตองเรียนรู มันก็อยูได สวนมนุษยนี่แยกวา 

ตองฝกจึงอยูได

แต “ฝกได” แสดงความพิเศษที่เปนขอดีของมนุษยวา มนุษยนี้ฝก

ได จนกลายเปนสัตวผูประเสริฐ
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นีก่บ็อกอยูในตวัวา มนษุยนีเ้ปนสัตวทีป่ระเสรฐิดวยการฝก หรอืฝก

แลวจงึประเสรฐิ ถาไมฝก กไ็มประเสรฐิ

แตตรงขาม ถาคนไมฝกตน จะแยยิ่งกวาสัตวอื่นๆ เพราะโดย

สัญชาตญาณ คนสูสัตวอื่นไมได เมื่อคนไมฝกตน คนก็ไมมีปญญาซึ่งเปน

แกนที่จะทําตัวใหประเสริฐ

สวนสัตวอื่น ถึงจะอยูไดหรือเกงดวยสัญชาตญาณ แตมันฝกไมได 

คือสัตวอื่นนั้น มันไมตองฝก และมันก็ฝกไมไดดวย (ไมใชฝกไมไดเลย มัน

เรียนรูและฝกไดในขอบเขตจํากัดมาก และตองใหมนุษยฝกให) แตมนุษยนี้

๑. ฝกได

๒. ฝกตวัเองได

ฝกตนไดนี่แหละสําคัญอยางยิ่ง การเรียนรูฝกฝนพัฒนาอยางแทที่

ไดผลสูงสุด ก็คือฝกตัวเอง หมายความวา รูจักเรียนรู เอาส่ิงทั้งหลายเปน

ปจจัยในการฝกฝนพัฒนาตนเอง

แลวจะฝกฝนพัฒนาไปถึงไหนกัน ก็พัฒนาไปจนเต็มสุดศักยภาพ

ของความเปนมนุษย หรือเทาที่ความเปนคนจะใหถึงได อยางที่วาแลว 

มนุษยศึกษาใหเปนนักปราชญ นักวิทยาศาสตร นักอะไรๆ อีกมากมาย ได

ทั้งนั้น จนกระทั่งฝกใหถึงที่สุดมนุษยจะเปนพุทธะก็ได

พูดงายๆ วาไมเพียงศักยภาพทางรางกาย แตยังมีศักยภาพทางจิต 

และศักยภาพทางปญญาอีกมากมายหลายระดับ แมแตความสุข ก็ยังมีอีก

หลายขั้น ไมใชแคความสุขจากการเสพทางผัสสทวารที่ตองพึ่งพา ขึ้นตอตัว

ประกอบภายนอก และตองแยงชิงกัน แตมีความสุขที่ประณีตและเปนอิสระ 

ที่มนุษยจะพัฒนาศักยภาพขึ้นไปไดไปถึงยิ่งขึ้นๆ ไป อีกมากมาย

ขอยอนไปหาขอสรปุวา ระบบจรยิะในพทุธศาสนาเปนเรือ่งของชวีติทัง้

ชวีติ ทีเ่ปนองครวม เปนระบบความสมัพนัธของเหตปุจจยั ๓ ดาน ทีส่งผลตอ
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กนั จะไปแยกจากกนัไมได ตองพฒันาไปดวยกนั และการทีจ่รยิะนัน้จะเปน

พรหมะ (พรหมจรยิะ) คอืจะเปนการดาํเนนิชวีติทีด่งีามได จรยิะกต็องเปนไป

ตามธรรมชาตขิองมนษุย (ทีเ่ปนสัตวทีต่องฝกตองเรยีนรู) คอืตองศกึษา

เพราะฉะนั้น จริยะจึงแยกจากการศึกษาไมได และดังนั้น เรื่อง

การศึกษา กับเรื่องจริยะ จึงแทบจะเปนเรื่องเดียวกัน

แตเวลานี้เรามองจริยธรรมเปนสวนเศษนิดเดียวของการศึกษา และ

การศกึษาทีเ่ราพดูถงึกนันัน้ เมือ่มองในแงของพทุธศาสนา กเ็ปนเศษนดิเดยีว

ในระบบการศกึษาของพทุธศาสนา เพราะการศกึษาปจจบุนัมองพราแลว

การศึกษาในความหมายของคนทั่วไป จะมองเนนไปในเรื่องของ

การเลาเรียนวิชาทํามาหากิน

ทั้งๆ ที่นักการศึกษาบอกวาไมใชแคนั้น แตเวลาจัดการศึกษาในเชิง

ปฏิบัติ เราก็มักจะเอาอยางนั้น หรือแมแตแคนั้น จนกระทั่งชาวบานก็มอง

เปนอยางนั้นวา การศึกษาคืออะไร คือไปเลาเรียนวิชา เพื่อจะไดเอามาทํามา

หาเลี้ยงชีพ ตลอดจนเอาไปเปนเครื่องมือหาผลประโยชน

อยางดีก็เอามาพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม จนกระทั่งไปๆ มาๆ 

ตัวคนเองก็กลายเปนแคทรัพยากรมนุษย
เมื่อคนมองแคบๆ และเขวกันไป จนการศึกษาเปนแคการรูวิชา

เล้ียงชีพทํามาหากิน คนเลาเรียนไป ทํางานทําเงินไดมา ก็วายวนอยูกบัความ

วุนวายในการวิ่งแขงแยงกันหาความสุข จนกระทั่งสังขารเหี่ยวแหงรวงโรย 

เทีย่วหาความสขุไมไหว กเ็หงาหงอย แลวชวีติกจ็บไป

ในสภาพเชนนี ้ ศกัยภาพของความเปนมนุษยที่มีอยู ถูกทิ้งสูญเปลา 

เกิดมาแลวชีวิตเหมือนวาวางเปลาอยางนาเสียดาย ไมไดประโยชนจากการมี

ชีวิต และไมไดใชชีวิตใหเปนประโยชน ใหสมกับศกัยภาพทีต่นมี
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ทํางานเพื่ออะไร?
*

งานเปนกจิกรรมสวนสําคญัของชวีติ เพราะฉะนัน้ ถาจะดใูหละเอยีด

วาเราใชชวีติกนัอยางไร กต็องมาดเูรือ่งการทาํงานวาทาํกนัอยางไรดวย

คนเรานั้นมองการทํางานตางกันไปหลายอยาง และจากความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายของการทํางาน ก็ทําใหเขามีพฤติกรรมการทํางาน เปน

แบบของตนๆ ไปตามความเขาใจนั้น

อยางแรกซึ่งเห็นชัดที่สุด คนโดยมากมองงานวาเปนเครื่องมือหา

เล้ียงชีพ ทําใหมีเงินมีทอง สําหรับเอามาซื้อหารับประทาน มาจับจายใชสอย 

หาความสุขอะไรตางๆ คนจํานวนมากมายมองความหมายของงานแบบนี้

ถาถือตามคตินี้ ก็จะเขากับคําขวัญที่วา งานคือเงิน เงินคืองาน 
บันดาลสุข ตองทํางานจึงจะมีเงิน และตองมีเงินจึงจะไดคนมาทํางาน

นี้คือความหมายขั้นแรก แตยังมีความหมายตอไปอีก

สําหรับคนอีกจํานวนมาก นอกจากมองความหมายที่หนึ่งแลว ยังมี

ความหมายที่สองพวงมาดวย คือมองขยายกวางไกลออกไปวา งานนี้จะนํา

ชีวิตของเราไปสูการมีตําแหนง มีฐานะ เจริญกาวหนารุงเรือง หรือรุงโรจน 

และไดรับความนิยมนับถือ ที่ทางพระเรียกวาโลกธรรม อันนี้ก็เปนความ

หมายที่สําคัญเหมือนกัน คนไมนอยมองงานในความหมายแงนี้

ตอไป งานยังมีความหมายอยางอื่นอีก และความหมายบางอยางก็

ชวยใหเรามองกวางออกไปนอกตัวเอง

ในความหมายที่วามาแลว เรามองจํากัดเฉพาะตัวเอง ที่บอกวางาน
                                                                                

*
 ตอแตนีไ้ปจนจบเลม ปรบัจาก ชวิีตนีเ้พือ่งาน งานนีเ้พือ่ธรรม, ฉบบัพมิพครัง้ที ่๑๔, พ.ศ.๒๕๔๓, 

หนา ๙–๔๙ (ตรงกบัครัง้ที ่๑๔, พ.ศ.๒๕๔๔ แตไมตรงกบัครัง้ลาสดุ พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงพมิพขนาดจ๋ิว)
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เปนเครื่องเลี้ยงชีวิต ก็เปนเรื่องของตัวฉัน งานเปนบันไดไตเตาไปสูความรุง

เรือง หรือความสําเร็จ ก็เพื่อตัวฉัน

แตที่จริงงานไมใชแคเพื่อตัวฉัน งานเปนเรื่องกวางกวานั้น งานเปน

เรื่องที่เปนไปเพื่อการสรางสรรค เปนไปเพื่อการพัฒนา เปนกิจกรรมของ

สังคม เปนของประเทศ เปนของโลก

โลกจะเปนไปได สังคมจะดําเนินไปได ประเทศชาติจะพัฒนาได จะ

ตองอาศัยคนทํางาน เพราะฉะนั้น คนที่ทํางานจึงเทากับไดมีสวนรวมในการ

สรางสรรคพัฒนาสังคมประเทศชาติ

ตามความหมายของงานในแงนี้ พอเราทํางาน เราก็นึกทีเดียววา 

ตอนนี้เรากําลังทําการอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนสวนรวมในการพัฒนาสังคมประเทศ

ชาติ หรือมองวาเรากําลังทําอะไรอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนสุขของสังคมหรือ

ของประชาชน

ตอไป งานยังมีความหมายอีก ในแงวาเปนส่ิงที่แปรสภาพชีวิตของ

คน ทําใหคนมีชีวิตที่แตกตางกันไป ดําเนนิชีวิตตางกันไป มีสภาพความเปน

อยูแตกตางกัน

คนเปนกรรมกรก็มีความเปนอยูแบบหนึ่ง คนเปนนักวิชาการก็มี

สภาพชีวิตอีกแบบหนึ่ง ทานที่เปนแพทยก็มีสภาพชีวิตไปอีกแบบหนึ่ง เปน

พระภิกษุก็มีสภาพความเปนอยูอีกแบบหนึ่ง สภาพความสัมพันธในสังคมก็

แปลกกันไป ทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของงานที่แบงสภาพชีวิตของคนใหแตกตาง

กัน จึงจัดวาเปนความหมายอีกอยางหนึ่งของงาน

สําหรับบางคนอาจมองวา งานเปนส่ิงที่ทําใหชีวิตมีคุณคา ถึงกับ

บอกวา คาของคน อยูที่ผลของงาน คนที่กลาวคติอยางนี้มองไปในแงวา 

งานเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหชีวิตมีคา ถาไมทํางานที่ดีมีประโยชน ชีวิตนี้ก็ไมมีคา
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ตอไป ความหมายของงานอีกอยางหนึ่ง ก็คืองานเปนโอกาสที่จะได

พัฒนาตน หรือวา การทํางาน คือการพัฒนาตน
ความหมายของงานในแงที่เปนการพัฒนาตนนี้ ไปสัมพันธกับความ

หมายของการใชชีวิตอยางที่วามาเมื่อกี้ ที่พูดวาดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน 

หรอืเพือ่พฒันาศกัยภาพนัน้ ทีจ่รงิสาระของมนักอ็ยูทีง่านน่ีเอง ทีเ่ปนตวัพฒันา

งานนี้แหละเปนส่ิงที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาใหเรามีความสามารถ 

ทาํใหเรามคีวามเชีย่วชาญ มคีวามเกงกาจในทางใดทางหนึง่ แมในดานการฝก

ฝนทางจติใจหรอืในทางคณุธรรม งานกเ็ปนเครือ่งมอืฝกฝนคน ทาํใหเรามีความ

ขยัน มีความอดทน ทําใหมีระเบียบวินัย มีใจเขมแข็ง ทําใหรูจักสัมพันธกับ

เพื่อนพองผูรวมงานและคนทั่วไป ส่ิงเหลานี้ลวนอาศัยงานเปนเครื่องฝก

ถาคนรูจักทํางาน คือทํางานเปน จะสามารถใชงานเปนเครื่องมือใน

การฝกฝนพัฒนาตนเองไดมากมาย

เพราะฉะนั้น ในแงหนึ่ง นักทํางานจะมองวา งานเปนส่ิงที่ชวยฝก

ฝนพัฒนาตัวของเขา อยางที่วาทําใหศักยภาพของเขาถึงความสมบูรณ

ทั้งหมดนี้เปนความหมายของงานในแงตางๆ ซ่ึงกลาวไดมากมาย

หลายนัย นอกจากนี้ ก็อาจมีผูที่มองความหมายของงานในแงอื่นอีก แตใน

แงหลักๆ แลวก็จะเปนอยางนี้
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ควรทํางานกันอยางไร?

ทีนี้ เมื่อคนทํางานไปตามความหมายและความเขาใจของเขา ความ

หมายของงานตามที่เขาเขาใจนั้น ก็มีผลตอพฤติกรรมในการทํางาน และสง

ผลตอความรูสึกและตอสภาพจิตใจในการทํางานของเขาดวย

เราเขาใจการทํางานอยางไร เราก็มุงหวังผลสนองไปตามความหมาย

นั้น ถาเกิดผลสนองตามความมุงหมาย เราก็เกิดความพึงพอใจ ถาไมสนอง

ตามความมุงหมาย ก็เกิดความเศราเสียอกเสียใจ เพราะฉะนั้น ความเขาใจ

ในความหมายของงานจึงมีผลกระทบตอชีวิตจิตใจของเรามาก

ตัวอยางเชน คนที่ทํางานในความหมายที่เปนเพียงเครื่องมือหาเล้ียง

ชีพ ใหไดผลตอบแทน ใหไดผลประโยชน ถาไมไดผลประโยชนมาก หรือได

มานอยไป เขาก็จะรูสึกไมสมหวัง ไมพอใจ เกิดความทุกข เพราะวาความมุง

หมายในการทํางานของเขา ไปอยูที่ผลประโยชนตอบแทน คือเรื่องเงินทอง

เปนตน การที่เขาจะมีความสุขหรือความทุกข ก็อยูแคนั้น

ทีนี้ ถามองความหมายของงานไปในแงวา เปนการทําหนาที่หรือ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมประเทศชาติ สําหรับคนที่มองอยางนี้ บางทีแมวา

ผลประโยชนตอบแทนอาจไมมากนัก แตความพึงพอใจของเขาอยูที่วา งาน

นั้นทําใหเกิดประโยชนแกสังคม ดังนั้น ถาเห็นวางานของเขาไดชวยสังคม 

เขาก็มีความสุข ความรูสึกในใจจึงสัมพันธกับการมองความหมายของงาน

คนที่มองงานในแงของการพัฒนาตน หรือพัฒนาศักยภาพ เวลา

ทํางานก็จะเพลินไปกับงาน เพราะในเวลาที่ทํางานเราไดฝกตัวของเราอยู

ตลอดเวลา เมื่อทํางานไป เราก็ไดความรูความสามารถ เพิ่มพูนความชํานาญ
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มากขึ้น สวนเรือ่งทีว่าจะไดผลประโยชนตอบแทนมากนอย เราจะไมคาํนงึมาก

นกั แตเราจะมคีวามพงึพอใจ ในการทีไ่ดพฒันาตนเองใหมศีกัยภาพเพิม่ขยาย 

เพราะฉะนัน้ การเขาใจความหมายของงาน จึงมีผลสําคัญมากตอสภาพจิตใจ

ตอนนี้ อยากจะพูดถึงความรูสึกพื้นฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ

เรื่องงานสักนิดหนึ่ง

เมือ่พดูถงึความหมายของงาน ถามองดวูฒันธรรมไทยและนาํไปเทยีบ

กบัวฒันธรรมตะวนัตก จะเหน็วาแตกตางกนั และความแตกตางนั้นก็แสดงถึง

พื้นฐานการส่ังสมฝกอบรมจิตใจของวัฒนธรรมที่ตางกัน

คนไทยเรามองคําวางานกันอยางไร กอนที่วัฒนธรรมแบบตะวันตก

เขามา คนไทยเราใชคําวา งาน ในความหมายที่ไมเหมือนปจจุบัน เรามีงาน

วัด เรามีงานสงกรานต เรามีงานกฐิน เรามีงานทอดผาปา ฯลฯ

คําวางานในความหมายของคนไทย เปนกิจกรรมเพื่อความสนุก

สนาน เพื่อความบันเทิง อยางงานวัดก็เปนเรื่องสนุกทั้งนั้น มีมหรสพ มี

ละครหนังลิเก ในงานสงกรานตเราก็ไปสนุกกัน เอาน้ําไปอาบใหกัน ไปเลน

อะไรตออะไรกันครึกครื้น

แตความจริงงานมีความหมายที่ซอนอยูลึกกวานั้น คือ เปนเรื่อง

การทําความดี กิจกรรมที่เปนหลักเปนแกนของงาน ก็คือ การทําบุญ ทําการ

กุศล หรือบําเพ็ญความดีบางอยาง โดยเฉพาะการมารวมกันทําประโยชนบาง

อยางเพื่อสวนรวม แมแตงานสงกรานต ก็มีกิจกรรมที่เปนการทําบุญทํากุศล

อยู รวมทั้งการขนทรายเขาวัด

ดังนั้น การทํางานจึงมีความหมายในเชิงที่เปนกิจกรรมในการทํา

ความดีบางอยาง หรือเกี่ยวของกับกิจกรรมทางศาสนา แตสวนหนึ่งที่ปนอยู

ดวยก็คือความสนุกสนานบันเทิง ซ่ึงเปนสวนที่หลงเหลือมาถึงปจจุบันในคน
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ไทยสวนมาก

พูดรวบรัดวา ความหมายของงานที่เปนไปตามวัฒนธรรมไทยนี้ 

เหลือมาในรูปของความสนุกสนานเปนหลัก

ทีนี้ ในแงของสังคมตะวันตก การทํางานแบบตะวันตกเขามาพรอม

กับวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเอง

ตามความหมายแบบตะวันตก งานคืออะไร

งานในความหมายของตะวันตกนั้น เรียกวา work และมีคําสําคัญ

ที่คูกับ work เปนคําตรงขามกับ work ซ่ึงชวยใหความหมายของ work 

เดนชัดขึ้นมาดวย คือคําวา leisure แปลวา การพักผอนหยอนใจ

งานในความหมายของฝรั่ง เปนคูกัน และตรงขามกับการพักผอน

หยอนใจ เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมตะวันตกจึงมองงานวาเปนเรื่องของความ

เหน็ดเหนื่อย ลําบากตรากตรํา เปนเรื่องที่ตองทนทําดวยความทุกขยาก และ

ก็จึงตองมีส่ิงที่เปนคูกันเพื่อทดแทน คือการพักผอนหยอนใจ

ตามวัฒนธรรมของฝรั่งนี้ คนเราตองทํางาน เสร็จแลวก็ไปพักผอน

หยอนใจ เพื่อชวยทดแทนชดเชยหรือผอนระบาย ดังนั้น งานจึงเปนส่ิงที่ทํา

ใหเกิดความเครียดไดมาก และถาเราตั้งทาไวไมดี มีทาทีของจิตใจที่ไมถูก

ตอง คือไมมีความรักงาน เราก็จะทํางานดวยความเหนื่อยหนายและอยากจะ

หนีงาน งานกลายเปนส่ิงที่หนักหนา ตองเผชิญ ตองผจญ ตองตอสู

เมือ่มองอยางนี ้ คนกจึ็งตองหาทางหลกีเล่ียงไปเสยีจากงาน ตองการ

ใหงานเลิก หรอืจะหนจีากงานเพือ่ไปหาการพกัผอน อนัเปนส่ิงทีจ่ะตองแกไข

ดวยเหตุนี้ จึงตองมีจริยธรรมที่เขาชุดเปนคูกัน คือวา คนในวัฒน-

ธรรมตะวันตก ซ่ึงทํางานแบบตะวันตก จะตองสรางนิสัยรักงานขึ้นมาใหได 
พอรักงาน ก็มีใจสู และทนตอความหนักความเหน็ดเหนื่อยของงานได
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เปนอันวา ความหนักและความเหน็ดเหนื่อย เปนลักษณะงานแบบ

ตะวันตก คนไทยรับเอาความหมายของคําวา “งาน” ในแงที่เปนความหนัก

นาเหนื่อยมาจากตะวันตก โดยไมไดรับเอานิสัยรักงานมาดวย แตเรามีนิสัย
รักสนุก ที่ส่ังสมมากับความหมายของงานในวัฒนธรรมไทยของเราเอง

ในสภาพแหงความนุงนังและสับสนของวัฒนธรรมอยางนี้ ถาปรับ

ตัวไมดี เราจะเสียทั้งสองดาน คือ ตัวเองก็รักความสนุกสนานตามความ

หมายของงานแบบเกา เราจะมุงหาแตความสนุกสนาน พอเจองานแบบ

ตะวันตกที่หนักและไมสนุก ตัวไมมีนิสัยรักงาน ก็อยากจะหนีงานไป แตเมื่อ

ตองทํา หนีไมได ก็ตองจําใจฝนใจหรือสักวาทํา

ลงทาย ที่วาเสียทั้งสองดาน คือ งานก็ไมไดผล คนก็เปนทุกข
เพราะฉะนั้น ถาจะใหดี ก็ตองแกไขใหถูกตอง ความหมายที่ดีของ

เราในวัฒนธรรมเกาวา งานเปนกิจกรรมเพื่อสวนรวม เพื่อรวมกันสรางสรรค

อะไรสักอยางหนึ่ง  โดยมีความสนุกสนานเปนผลพวงมา หรือเปนผลพลอย

ได เราก็รักษาไว และในเวลาเดียวกัน งานในความหมายที่ยากที่หนัก ตองสู

ตองทําดวยความเหน็ดเหนื่อยนี้ เราก็ยินดีตอนรับไมถอยหนี

จะตองแกปญหาใหไดวา ทําอยางไรจึงจะใหการทํางานเปนไปดวยดี 

ทั้งยังมีน้ําใจเผื่อแผนึกถึงสวนรวมไว แลวก็มีนิสัยรักงานสูงานมาชวย

สนับสนุนดวย

ถาแกใหเปนอยางนี้ได ก็จะกลับรายกลายเปนดี แทนที่จะเสียทั้ง

สองดาน ก็กลายเปนไดทั้งสองทาง คือ งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
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จุดหมายของคน หรือจุดหมายของงาน?

จะเห็นวาความหมายทางจิตใจเปนเรื่องสําคัญ เราจะสูงาน หรือจะ

หนงีาน กอ็ยูทีภ่าวะจติใจอยางทีว่ามาแลว และในการทีจ่ะมสีภาพจิตใจทีเ่อือ้

ตอการทาํงานนัน้ ส่ิงหนึง่ทีจ่ะสนบัสนนุใหคนทาํงานไดผลด ีกค็อื กําลงัใจ

พอพูดถึงกําลังใจก็มีปญหาอีก กําลังใจจะมาไดอยางไร กําลังใจก็

เปนเรื่องของความสัมพันธเชิงวงจรอีก มันยอนไปยอนมา

ถามีกําลังใจ เราก็ทํางานไดดี แตทําอยางไรเราจึงจะมีกําลังใจ ถา

ทํางานแลวไดผลดี ก็มีกําลังใจ พองานไดผลดีมีกําลังใจ ก็ยิ่งทํางาน ยิ่ง

ทํางาน ก็ยิ่งไดผลดี ยิ่งไดผลดี ก็ยิ่งมีกําลังใจ เปนการสงผลยอนไปยอนมา

กําลงัใจ เปนเรือ่งสําคญัในการทาํงาน แตการทีจ่ะมกีาํลังใจได กอ็ยู

ที่การเขาใจความหมายของงานนั้นแหละ

คนที่เขาใจความหมายของงานวาจะทําใหไดผลตอบแทน หรือได

ผลประโยชนมา ถาเขาไดผลตอบแทน ไดผลประโยชนมา เขาก็มีกําลังใจ

แลวก็ทํางาน แตถาไมไดผลตอบแทนเปนอัตราเปนเงินทอง ก็ไมมีกําลังใจ

แตอีกคนหนึ่งมองความหมายของงานวาเปนการไดพัฒนาตน หรือ

เปนการไดบาํเพญ็ประโยชนแกสังคม เมือ่เขาไดทาํอะไรพอใหรูสึกวาไดฝกตน 

หรอืไดชวยเหลอืสังคม เขากม็กีาํลังใจ แมจะไมไดผลตอบแทนเปนวตัถสัุกเทาไร

กําลังใจจึงไปสัมพันธกับผลตอบสนองจากงาน ไมวาจะเปนผลทาง

วัตถุหรือผลทางจิตใจ จะเปนผลแกตนเองหรือผลแกสวนรวมก็ตาม แลวแต

จะมองความหมายของงานอยางไร

รวมความวา กําลังใจเปนส่ิงสําคัญก็จริง แตก็ไมใชเครื่องกํากับที่
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แนนอนวาจะใหเกิดคุณคาที่เปนประโยชนเสมอไป อยางที่วา คนที่ทํางานมุง

แตผลประโยชนตอบแทนเปนเงินทองวัตถุ ถาผลตอบแทนนอยไป ไมได

มากมายอยางที่หวัง ก็จะเกิดปญหาไมมีกําลังใจในการทํางาน

เพราะฉะนั้น เราจะตองหาอะไรมาชวยกําลังใจใหไดผลดียิ่งขึ้น เพื่อ

ใหงานเกิดคุณคาอยางแทจริง ส่ิงหนึ่งที่จะมาหนุนคุณคานี้ได ก็คือ ศรัทธา

ศรัทธาเปนส่ิงสําคัญอยางมาก

ศรทัธา คอื ความเชือ่ ซ่ึงในความหมายอยางหนึง่กค็อื การเหน็คณุ
คาของส่ิงนัน้ เมือ่เหน็คณุคาของส่ิงใด กพ็อใจสิง่นัน้ มัน่ใจในสิง่นัน้ และใจก็

ยึดเหนี่ยวมุงไปหาและมุงไปตามสิ่งนั้น เมื่อมุงไปหาหรือมุงหนาตอส่ิงนั้น มุง

จะทําและมุงจะตามมันไป ก็เกิดกําลังขึ้นมา บางทีอยางที่วาถึงไหนถึงกัน

ศรัทธาเปนพลัง เมื่อเรามีศรัทธาตอส่ิงใด เราก็จะสามารถอุทิศชีวิต 

ทั้งรางกายและจิตใจ อุทิศเรี่ยวแรงกําลังของเราใหแกส่ิงนั้น เพราะฉะนั้น 

การที่จะใหเกิดกําลังใจในทางที่ดี ไมติดอยูแคผลตอบแทนหรือส่ิงที่ตนจะได

จะเอา ก็จึงตองสรางศรัทธาขึ้นมา

ศรัทธาจะเกิดขึ้นได ดวยการเขาใจความหมายนั่นแหละ เชน ถาเรา

เขาใจความหมายของงานในแงวาเปนส่ิงที่มีคุณคา เปนเครื่องสรางสรรคทํา

ใหเกิดประโยชนแกสังคม เปนตน เราก็เกิดศรัทธาในงาน เพราะมองเห็น

คุณคาของงานนั้น พอมีศรัทธาอยางนี้แลว ศรัทธานั้นก็จะสงเสริมกําลังใจ 

ในลักษณะที่พวงเอาความเปนคุณเปนประโยชนเขามาดวย ไมใชเปนกําลังใจ

ลวนๆ ที่เพียงแตเกิดจากความสมอยากในการไดวัตถุเทานั้น

เมื่อเขามาถูกทางอยางนี้ พอมีศรัทธาแลว กําลังใจที่เกิดขึ้น ก็จะ

เปนกําลังใจที่ทําใหเกิดส่ิงที่เรียกวา ธรรม คือมีความดีงาม มีคุณประโยชน

พวงมาดวย
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นอกจากมีศรัทธาในงานแลว ก็ตองมีศรัทธาในวิถีชีวิตดวย เรื่องนี้

จึงมีความหมายโยงไปหาชีวิตดวย วาเรามองชีวิตอยางไร

คนที่มองความหมายของชีวิตในแงวา วิถีชีวิตที่ดี คือการหาความ

สนุกสนานใหเต็มที่ คนอยางนั้นจะมาศรัทธาในความหมายของงานที่เปน

คุณเปนประโยชนแกสังคม ก็เปนไปไดยาก

เพราะฉะนั้น ความหมายของงานที่จะทําใหเกิดศรัทธาจึงตองโยงไป

หาความหมายของชีวิตที่ดีดวย เชนมองวา ชีวิตที่ดี คือการที่เราไดใชชีวิตนี้

ใหเปนประโยชน มีคุณคา และการที่ไดพัฒนาตน เปนตน

พอมองความหมายของงานในแนวเดียวกันนี้ ความหมายของงาน

นั้นก็มาชวยเสริมในแงที่เกิดความสัมพันธอยางสอดคลองกัน คือ ความ
หมายของงาน กับ ความหมายของชวิีต มาสัมพันธเสริมย้ําซ่ึงกันและกัน 

แลวศรัทธาก็จะเกิดขึ้นอยางมั่นคง

ทีนี้ มองตอไปอีกใหชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่องนี้ไมใชอยูแคศรัทธาเทานั้น 

ถาเราวิเคราะหจิตใจของคนที่ทํางาน จะเห็นวา แมแตศรัทธาก็เปนสวนหนึ่ง

ของส่ิงที่เรียกวา แรงจูงใจ

เมื่อมาทํางาน เราก็ตองมีแรงจูงใจทั้งนั้น ทั้งหมดที่พูดมาก็อยูใน

หลักการของเรื่องแรงจูงใจทั้งส้ิน คนเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ตองมีแรงจูงใจ 

เมื่อมาทํางานเราก็ตองมีแรงจูงใจใหมาทํางาน แรงจูงใจจึงเปนหลักใหญใน

การแบงประเภทของการทํางาน

แรงจูงใจ นั้นมีอยู ๒ ประเภทใหญๆ ดวยกัน

แรงจูงใจดานหนึ่ง ที่เปนหลักใหญๆ คือความตองการผลตอบแทน 

ตองการผลประโยชน ตองการเงนิทอง อนันีเ้ปนแรงจงูใจทีมุ่งเขาหาตวัเอง 

เปนความปรารถนาสวนตวัหรอืเหน็แกตวั ทางพระเรยีกวา แรงจูงใจแบบตณัหา
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ทีนี้ ตอจากตัณหายังมีอีก เราตองการความสําเร็จ แตความสําเร็จ

นั้นเปนความสําเร็จของตัวเรา โดยเฉพาะความสําเร็จของตัวเราในรูปของ

ความยิ่งใหญ ในรูปของการไดตําแหนงไดฐานะเปนตน อันนี้ก็เปนแรงจูงใจ

ในแงของตัวเองเหมือนกัน คือตองการผลประโยชนตอบแทนสวนตัว ในรูป

ของความสําคัญของตนเอง ความโดดเดน เชนมีตําแหนงใหญโต มีฐานะสูง 

ขอนี้เรียกวา แรงจงูใจแบบมานะ
 “มานะ” นั้น ทางพระแปลวา ถือตัวสําคัญ คือความอยากใหตนเอง

เปนคนโดดเดน มีความสําคัญ หรือยิ่งใหญ ไมใชมานะในความหมายของ

ภาษาไทยวาความเพียรพยายาม

ตกลงวา แรงจูงใจสําคัญดานที่หนึ่งนี้ เปนเรื่องของตัณหาและมานะ 

ซ่ึงสําหรับมนุษยปุถุชนก็เปนธรรมดาที่จะตองมี แตจะทําอยางไรใหประณีต 

สักหนอย เชนวา

ถาเปนความตองการผลตอบแทนในขั้นธรรมดาของมนุษย ก็ขอให

อยูในขอบเขตเพียงวาสําหรับใหเปนอยูดวยความสะดวกสบายพอสมควรใน

โลกนี้ หรือเปนอยูดีไมขัดสนในปจจัยส่ี

ถาจะมมีานะ กใ็หมนัมาในรปูของความภมูใิจในความสาํเรจ็ของงาน 

มีเกียรติมีฐานะเปนที่ยอมรับในสังคมหรือไดรับความนิยมนับถือ คือเอา

ความสําเร็จมาโยงกับงาน ไมใชเปนเพียงความสําเร็จเพื่อความยิ่งใหญของ

ตน ที่จะไปหยามเหยียดขมเหงรังแกคนอื่น

ถาหากวาความสําเร็จไปโยงกับตัวงาน มันก็ยังเปนเรื่องของความดี

งามได เรื่องอยางนี้ทางพระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธ ทานยอมรับความจริง

ของปุถุชน แตทําอยางไรจะใหโยงเขาไปหาแรงจูงใจที่เปนธรรมใหมากขึ้น

ทนีี ้ แรงจงูใจพวกทีส่อง กค็อืแรงจงูใจเชนอยางศรทัธาทีม่ตีองานทีม่ี
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คณุคา เปนแรงจงูใจทีต่องการใหความดงีามเกดิมหีรอืปรากฏขึน้ ความตองการ

ความดงีาม ตองการความจรงิ ตองการส่ิงทีม่คีณุคาเปนประโยชนอะไรตางๆ 

เหลานี ้เปนแรงจงูใจทีท่านเรยีกดวยคาํศพัททางธรรมอกีคาํหนึง่วา "ฉนัทะ"
ตัวอยางเชน คนทํางานดวยความตองการใหเกิดความสงบสุข 

ความเรียบรอย ความเปนระเบียบของสังคม ถาทํางานเปนแพทย หรือ

ทํางานเกี่ยวกับโภชนาการ ก็อยากใหมนุษยในสังคมนี้เปนคนที่มีสุขภาพดี 

รางกายแข็งแรง อยากใหมีแตอาหารที่มีคุณคาแพรหลายออกไปในสังคมนี้ 

แรงจูงใจหรือความปรารถนาอยางนี้ ทานเรียกวาเปน แรงจูงใจแบบฉันทะ

แรงจูงใจนี้สําคัญมาก ถามองอีกแงหนึ่งจะเห็นวา แรงจูงใจนี้

สัมพันธกับสัมฤทธิผลหรือจุดหมาย ซ่ึงอาจแบงไดเปนจุดหมายของคน กับ 

จุดหมายของงาน
แรงจูงใจแบบที่หนึ่ง ที่ตองการผลตอบแทนเปนเงินเปนทอง 

ตองการเกียรติฐานะความยิ่งใหญนั้น โยงไปหาจุดหมายของคนที่ทํางาน 

สวนแรงจูงใจแบบที่สองจะมุงตรงไปยังจุดหมายของงาน

ตามธรรมดาไมวาเราจะทํางานอะไร งานนั้นยอมมีจุดหมาย เชนวา 

การทํางานแพทยก็มีจุดหมายที่จะบําบัดโรค ทําใหคนไขหายโรค ใหคนมีสุข

ภาพดี ตัวงานนั้นมีความมุงหมายที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา

ถาเราทํางานใหการศึกษา เราก็ตองการผลที่เปนจุดมุงหมายของ

การศึกษา จุดหมายของงานในการใหการศึกษา ก็คือ การที่เด็กและเยาวชน

เปนคนดี มีความรูมีความประพฤติดี รูจักดําเนินชีวิตอยางถูกตอง ได

พัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไป

งานทุกอยางมีจุดหมายของมัน แตคนที่ไปทํางานก็มีจุดหมายของ

ตัวเองดวย
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ทีนี้ปญหาก็อยูที่วา เมื่อเขาไปทํางานนั้น เขาจะทํางานเพื่อจุดหมาย

ของคน หรือทํางานเพื่อจุดหมายของงาน

ถาเขาทํางานดวยแรงจูงใจแบบที่หนึ่ง จุดหมายที่อยูในใจของเขาก็

จะเปนจุดหมายของคน คือทํางานเพื่อจุดหมายของคน ใหตนไดนั่นไดนี่

แตถาเขาทํางานดวยแรงจูงใจแบบที่สอง เขาก็จะทํางานเพื่อจุด

หมายของงาน ใหงานเกิดผลเปนประโยชนตามคุณคาของมัน

ทีนี้ ในการที่เปนปุถุชน เมื่อยังมีกิเลส ก็ตองประสานประโยชน คือ 

ตองใหจุดหมายของคนไปสัมพันธเชื่อมโยงกับจุดหมายของงาน หมายความ

วา ตองใหไดจุดหมายของงานเปนหลักไวกอน แลวจึงมาเปนจุดหมายของ

คนทีหลัง คือใหจุดหมายของคนพลอยพวงตอมากับจุดหมายของงาน

ถาเอาแตจุดหมายของคนแลว บางทีงานไมสําเร็จ และเสียงานดวย 

คือ คนนั้นมุงแตจุดหมายของคนอยางเดียว จะเอาแตตัวไดเงินไดทอง ไม

ไดตองการใหงานสําเร็จ ไมไดตองการเห็นผลดีที่จะเกิดจากงานนั้น ไมไดมี

ความคิดที่จะเอาธุระ หรือเห็นความสําคัญเกี่ยวกับตัวงาน เพราะฉะนั้นจึง

พยายามเลี่ยงงาน หรือหาทางลัดที่จะไมตองทํางาน ขอใหไดเงินหรือผลตอบ

แทนมาก็แลวกัน

ตกลงวา แรงจูงใจแบบหนึ่งเปนเรื่องสัมพันธกับจุดหมายของคน 

และแรงจูงใจอีกแบบหนึ่งเปนแรงจูงใจที่สัมพันธกับจุดหมายของงาน ซ่ึงจะ

เห็นไดวา เมื่อทํางานไปแลวไดผลสําเร็จขึ้นมา จะเปนผลสําเร็จของคน หรือ

เปนผลสําเร็จของงาน

ถาจะทํางานใหถูก ก็ตองมองไปที่ผลสําเร็จของงาน ไมใชมุงเอาแต

ผลสําเร็จของคน ถาจะเปนผลสําเร็จของคน ก็ตองใหเปนผลที่ความสําเร็จ

ของงานสงทอดมาอีกตอหนึ่ง
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คนจํานวนไมนอยหวังแตผลสําเร็จหรือผลประโยชนของคนอยาง

เดียว ถาเปนอยางนี้ ก็จะเปนปญหาตอการพัฒนาประเทศชาติ การพัฒนา

ประเทศชาติ และการแกปญหาของสังคม ก็ยากที่จะบรรลุความสําเร็จ และ

จะสงผลตอไปถึงสภาพจิตใจดวย

ดงัไดพดูมาแลววา สภาพจติใจกบัการทาํงาน สงผลยอนกลับกนัไปมา 

คอื สภาพจติใจทีด่สีงผลตอการทาํงาน ใหทาํงานไดด ีและการทาํงานไดดีมีผล

สําเร็จ ก็สงผลยอนกลับไปยังสภาพจิตใจ ทําใหมีกําลังใจเปนตนอีกทีหนึ่ง

ดังตัวอยางที่พูดมาแลวนี้ ที่วา สภาพจิตใจในดานแรงจูงใจ ที่มุงจุด

หมายของคน กบัมุงจดุหมายของงาน ซ่ึงจะสงผลตอความสัมฤทธิใ์นการทาํงาน 

แลวก็ยอนกลับมาบันดาลผันแปรสภาพจิตใจของคนใหเปนไปตางๆ กัน
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ทํางานอยางไร จึงจะไดความสุข?

ในสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะในสภาพการทํางานแบบตะวันตก ไดมี

คําพูดสําคัญในทางไมดีคําหนึ่งมาเขาคูกับการทํางาน คือ ความเครียด
ยิง่ถาไมมคีวามบากบัน่สูงาน ซ่ึงเปนแรงจงูใจทีถ่กูตองในการทาํงาน

แบบตะวนัตกนัน้เขามาดลุดวยแลว ความเครยีดจะกอปญหาอยางมาก

ความเครียดนี้ กําลังเปนปญหาสําคัญของอารยธรรมของมนุษยใน

โลกยุคปจจุบัน

การทํางานหาเงิน หรือวิถีชีวิตที่เนนดานเศรษฐกิจของคนยุคนี้ พวง

เอาความเครียดมาดวย

ในสังคมตะวนัตกปจจบุนันี ้คนยงัมนีสัิยสูงาน ทีไ่ดสะสมมาแตอดตี 

ยงัตดิยงัฝงอยู แตมาในระยะหลงัๆ นี ้ความใฝเสพเหน็แกบรโิภคกม็ากขึน้

สวนในสงัคมไทยของเรานี ้มผูีกลาววา คนไทยมคีานยิมบรโิภคมาก 

ไมคอยมคีานยิมผลติ จึงจะยิง่มปีญหาหนกักวาเขาอกี เพราะคานยิมบรโิภค

ขดัแยงกบักระบวนการทาํงาน เนือ่งจากการทาํงานตองการความอดทน ตองตอ

สูกบัความยากลาํบาก เมือ่ไมมนีสัิยรกังานสูงานเปนพืน้ฐานรองรบั คนทีน่ยิม

บรโิภคจะไมสามารถทนได จะจาํใจทาํ ทาํดวยความฝนใจ จะรอคอยแตเวลา

ทีจ่ะไดบรโิภค ความตองการกข็ดัแยงกนั และเมือ่ความตองการขัดแยงกัน ก็

เกิดภาวะที่เรียกวา “เครียด” จึงทํางานดวยความเครียด

คนที่มีคานิยมบริโภคมาก เมื่อตองทํางานมาก ก็ยิ่งเครียดมาก 

โดยเฉพาะคนที่ตองการผลตอบแทนทางวัตถุ ทํางานไปก็ทําดวยความ

กระวนกระวาย เกิดความขัดแยงในจิตใจ มีความกังวลวาผลตอบแทนที่เรา
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ตองการจะไดหรือเปลา จะไดนอยกวาที่ตั้งความหวังหรือเปลา หรือวาเรา

อาจจะถูกแยงผลตอบแทนไป หรือถูกแยงตําแหนงฐานะไป ความหวงกังวล

ตางๆ นี้ทําใหเกิดความเครียด ซ่ึงเปนปญหาทางจิตใจที่สําคัญ

เมื่อขาดความรักงาน ใจไมอยูกับงาน ความรูสึกรอเงินรอเวลาก็จะ

เดนขึ้นมาและกดดันใจนั้น โดยเฉพาะเมื่อจุดหมายของคน กับจุดหมายของ

งาน ลักล่ันขัดแยงกัน เชน งานเสร็จเงินยังไมมา หรือวาตําแหนงยังไมได 

แรงกดดันก็ยิ่งมาก เลยยิ่งเครียดหนัก

ปญหาตางๆ รวมทั้งความเครียดนั้น ก็เกิดจากแรงจูงใจประเภท

แรกที่เรียกวา ตัณหา-มานะ โดยเฉพาะคานิยมบริโภค และคานิยมโก
หรูหรา ซ่ึงกําลังแพรหลายอยูในสังคมของเรา และบางทีก็ถึงกับมองกันวา
เปนเรื่องที่ดี

สวนแรงจูงใจที่ถูกตอง คือทํางานดวยใจที่ใฝสรางสรรค มองงาน

เปนโอกาสที่จะไดพัฒนาตน อยากพัฒนาประเทศชาติหรือทําประโยชนแก

สังคม ตองการผลสําเร็จของงานหรือทํางานเพื่อจุดหมายของงานแทๆ

แมจะทํางานดวยแรงจูงใจที่ดีแบบนี้  ถาเกิดความรูสึกเรงรัดจะรีบ

รอนทํา และมีความหวงกังวลเกรงงานจะไมเสร็จ ก็อาจจะมีความเครียดได 

ตางแตวาจะเปนความเครียดที่คลายไดงาย (เพราะไมมีอารมณดานลบที่เกิด

จากตัณหา)

เพราะฉะนั้น ไมวาจะเปนฝายที่มีแรงจูงใจไมดีก็ตาม มีแรงจูงใจที่ดี

ก็ตาม ก็ยังมีความเครียดได ยังอาจมีปญหา แตเราสามารถแยกความแตก

ตางไดวา ในฝายหนึ่ง แรงจูงใจเพือ่จุดหมายของคน ซ่ึงมุงเอาประโยชนสวน

ตนดวยตณัหา-มานะ มโีทษตอสังคมและตอชวีติมาก สวนฝายทีส่อง แรงจูง
ใจเพือ่จุดหมายของงาน มคีณุคามาก มคีณุประโยชนตอสังคมมาก พฒันา
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ชวีติคนไดดี

ตกลงวา ทั้งสองอยางยังมีปญหาอยู ทําอยางไรจะแกไขใหการ

ทํางานมีสวนที่เปนคุณอยางเดียว เปนประโยชนแกชีวิตโดยสมบูรณ อันนี้

เปนขั้นตอไป

ตอไปก็มาถึงขั้นที่วา ทั้งทํางานดี และมีความสุขดวย ซ่ึงจะตองมี

การตั้งทาทีที่ถูกตอง และตอนนี้จะเปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา

ปญญา ควบคูไปกับการทํางาน

เมื่อกี้นี้ เราเอางานมาพัฒนาชีวิตจิตใจของเรา แตอีกดานหนึ่งใน

การทํางานนั้น เราจะตองพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปดวย เพื่อเอาชีวิตจิตใจที่

ดีไปพัฒนาการทํางาน การทํางานที่จะใหไดทั้งผลดีและมีความสุขดวยนั้น มี

อะไรหลายแงที่จะตองพิจารณา

แงที่หนึ่งก็อยางที่วาเมื่อกี้ คือ ในการที่จะใหเกิดผลดีตอชีวิตและ

สังคม เราตองมีแรงจูงใจที่ถูกตอง ซ่ึงตองการจุดหมายของงาน มีฉันทะ มี
ความใฝดี มีความใฝสรางสรรค และพรอมกับการมีฉันทะนั้น ก็ตองมีความ

รูเทาทันความจริง ซ่ึงเปนเรื่องของปญญาดวย อยางนอยรูเทาทันวาส่ิงทั้ง

หลายเปนไปตามเหตุปจจัย

เพียงตั้งทาทขีองจิตใจแบบรูเทาทนัขึน้มาแคนีเ้ทานัน้ เรากจ็ะเริม่มี

ความสุขงายขึน้ทนัท ีเราจะมองดส่ิูงตางๆ ดวยสายตาทีม่องเหน็ถกูตองมากข้ึน

ในขณะที่เรากําลังเรงงานเต็มที่ ขยันเอาใจใสเต็มที่ เรากลับจะมี

ความกระวนกระวายนอยลง หรือทํางานดวยความไมกระวนกระวาย คือมี

ความรูเทาทันวาส่ิงทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ขณะนี้เรากําลังทําเหตุ

ปจจัย เราก็ทําเหตุปจจัยนั้นใหเต็มที่ สวนผลนั้นมันจะเปนไปตามเหตุปจจัย

ของมัน เราก็ดูมันไป ไมมีตัวเราที่เขาไปวุนวายดวย พอวางใจอยางนี้เราก็
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เปนอิสระ สบาย ไมตองหวงกังวลกับผล เราทําเหตุปจจัยใหดีก็แลวกัน
อันนี้เปนขอที่หนึ่ง กลาวคือ ควบคูกับแรงจูงใจที่ถูกตองหรือฉันทะ

นั้น ก็ใหมีการรูเทาทันความจริงดวย อยางนอยใหทําใจวา ส่ิงทั้งหลายเปน

ไปตามเหตุปจจัย มองไปตามเหตุปจจัย ขอนี้เปนทาทีพื้นฐานตามหลักธรรม

ที่วา ใหมองสิ่งทั้งหลายวาเปนไปตามเหตุปจจัย เปนการทําใจขั้นที่หนึ่ง

ตอไปแงที่สองก็คือ เวลาทํางานเรามักมีความรูสึกแบงแยกหรือ

แยกตัวออกไปวา นี่ตัวเรา นี่ชีวิตของเรา นั่นงาน เราจะตองทํางาน ตลอดจน

รูสึกวางานเปนเรื่องเหน็ดเหนื่อยตองตรากตรํา ไมมองวางานนี้แหละเปนเนื้อ

แท เปนเนื้อเปนตัวของชีวิต

ทีจ่รงินัน้ งานไมใชส่ิงตางหากจากชวีติ งานทีเ่ราบอกวาเปนกจิกรรม

ของชวีตินัน้ ทีจ่รงิมนัเปนตวัการดาํเนนิชวีติของเราเลยทเีดยีว ในชวีติของเรา

ที่เปนไปอยูนี้ งานนั่นเองคือความเปนไปของชีวิต เพราะฉะนั้น การทํางานจึง

เปนเนื้อหาหรือเปนเนื้อตัวของชีวิตของเรา

เมื่อทํางาน เราอยาไปมีความรูสึกแยกวา นั่นเปนงาน เปนกิจกรรม

ตางหากจากชีวิตของเรา การที่มีความรูสึกวาเราจะตองไปเหน็ดเหนื่อย

ตรากตรํา หรือวามันเปนเรื่องหนักเรื่องทนที่เราจะตองทํางานตอไป รอ

หนอยเถอะ เราทํางานเสร็จแลวจะไดไปหาเวลาพักผอน ความนึกคิดอยางนี้

จะทําใหเกิดความรูสึกแปลกแยก และเกิดความรูสึกที่ครุนคิดเหมือนถูกกด

ถูกทับอยูอยากจะพนไปเสีย เกิดความเครียด เกิดความกังวล เกิดความ

หวง เกิดความหวัง

ในเบื้องตนคนเราตองอยูดวยความหวัง แตพอถึงขั้นหนึ่งแลวไม

ตองหวัง เพราะความหวังสําเร็จจบสิ้นอยูในตัว ตอนนี้จะมีความสุขยิ่งกวา

ตอนแรกที่มีความหวัง
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คนที่ไมมีความหวังเลย จะมีความทุกขมาก ในขั้นตอมาเขาจึงมี

ความสุขดวยการที่มีความหวัง เขามีความหวังวา หลังจากนี้แลว เขาจะไดจะ

พบส่ิงที่ปรารถนา แลวเขาก็จะสุข จะสบาย เขามีความหวังอยางนี้ และเขาก็

มีความสุข

แตความหวังน้ันคูกับความหวาด เปนคูกันกับความหวงและ

ความกังวล ดังนั้น พรอมกับการมีความสุขดวยความหวังนั้น เขาก็มีความ

กังวล เชน เมื่อหวังวาจะได ก็หวาดระแวงหรือกังวลวาจะมีอะไรมาขัดขวาง

ใหไมเปนไปอยางที่หวัง เปนความทุกขอยางหนึ่งในการรอความหวัง

สวนคนอีกพวกหนึ่งนั้นอยูเหนือความหวัง หรือพนเลยความหวังไป

แลว คือไมตองอยูดวยความหวัง ไมตองอาศัยความสุขจากความหวัง หรือ

วาความสุขของเขาไมตองขึ้นตอความหวัง เพราะชีวิตเปนความสุขตลอด

เวลา โดยไมตองหวังเลย และไมตองหวงกังวล

เพราะฉะนั้น ถาเราจะทํางานใหไดผลดี โดยที่วาชีวิตก็มีความสุข 

และงานก็ไดผลดีดวย ก็ควรจะมาใหถึงขั้นนี้ คือขั้นที่วา มองงานกับชีวิต

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มองวางานเปนกิจกรรมที่เปนเนื้อเปนตัวของชีวิต

แทๆ แลวเราก็ทํางานไปอยางที่รูสึกวามันเปนการดําเนินชีวิตของเราเอง และ

ดําเนินชีวิตนั้นใหดีที่สุด

ตอไปอีกดานหนึ่งก็คือ เมื่อเราทํางานไป ไมวาจะมองในความหมาย

วาเปนการพัฒนาตนเองก็ตาม เปนการกระทําเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

หรือของสังคมก็ตาม ในเวลาที่ทําอยูนั้น สภาพจิตใจอยางหนึ่งที่ควรเกิดขึ้น 

ก็คือความราเริงบันเทิงใจ ความเบิกบานใจ

การทํางานในความหมายบางอยางก็เอื้อตอการเกิดสภาพจิตอยางนี้

อยูแลว เชน ถาเราศรัทธาในความหมายของงาน ในคุณคาของงาน เรา
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ทํางานไปก็ทําจิตใจของเราใหราเริงไดงาย

แตการที่จะใหราเริงนั้น บางทีก็ตองทําตัวทําใจเหมือนกัน ไมใชวา

มนัจะเกดิขึน้มาเฉยๆ เราตองตัง้ทาทขีองจติใจใหถกูตอง บอกตวัเอง เราใจ

ตวัเองใหราเรงิ ทาํใจใหเบกิบานอยูเสมอ สภาพจิตอยางนีเ้รยีกวามปีราโมทย
ทางพระบอกวา สภาพจิตที่ดีของคนนั้น ก็คือ

หนึ่ง ปราโมทย มีความราเริงเบิกบานใจ

สอง ปติ มีความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ

สาม ปสสัทธิ มีความผอนคลาย หรือสงบเย็น

ขอที่สามนี้มีความสําคัญมากในยุคปจจุบัน คือ เมื่อผอนคลาย ก็ไม

เครียด เปนขอที่จะชวยแกปญหาสภาพจิตในวัฒนธรรมสมัยใหมของยุค

อุตสาหกรรม พอมีปสสัทธิแลว

ส่ี สุข มีความฉ่ําชื่นรื่นใจ จิตใจคลองสบาย แลวก็

หา สมาธิ มีใจแนวแน อยูตัว แนบสนิท และมั่นคง ไมวอกแวก 

ไมฟุงซาน ไมหวั่นไหว ไมมีอะไรรบกวน เรียบ สม่ําเสมอ 

อยูกับกิจ อยูกับงาน เหมือนดังกลืนเขาเปนอันหนึ่งอันเดียว

กับงาน ซ่ึงหมายถึงวาสมาธิในการทํางานก็เกิดขึ้นดวย

องคประกอบ ๕ ตัวนี้ เปนสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรม ดังนั้น 

ในการเปนอยูและในการทํากิจกรรมทุกอยาง เราจึงปฏิบัติธรรมไดทั้งนั้น 

เมื่อเราดําเนินชีวิตถูกตอง ทําส่ิงนั้นๆ ไดถูกตอง เรามีสภาพจิตทั้งหาอยางนี้ 

ก็เรียกวา เรากําลังปฏิบัติธรรมตลอดเวลา

หลายคนไปมองการปฏบิตัธิรรมแยกจากชวีติออกไป ตองรอไปเขาปา 

ไปอยูวดั การปฏบิตัธิรรมอยางนัน้อาจเปน course แบบ intensive แตใน

ปจจุบันคือทุกขณะนี้ เราตองปฏิบัติธรรมตลอดเวลา ถาใครปฏิบัติไดอยางนี้

ตลอดเวลาแลว การปฏิบัติอยางที่เรียกวา intensive course ก็ไมจําเปน 
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สําหรับบางคนจําเปน เพราะเขาไมเคยฝกตนเลย

ทีนี้ ถาเราฝกตัวเองตลอดเวลาดวยการทํางานแบบนี้ เราก็ปฏิบัติ

ธรรมตลอดเวลาอยูแลว เราทํางานไป โดยมีสภาพจิตดี ซ่ึงจะไมมีปญหาสุข

ภาพจิตเลย เพราะมันเปนสุขภาพจิตเองอยูแลวในตัว

ขอใหมีปราโมทย ใหมีปติ มีปสสัทธิ มีสุข มีสมาธิเถิด ถาทําอยางนี้

แลวสบาย งานก็ไดผลดวย จิตใจก็ดีดวย

ถาทํางานอยางนี้ ก็กลายเปนทํางานเพื่อธรรมแลว และคนอยางนี้

จะไมคอยคํานึงถึงผลตอบแทน ไมตองรอความสุขจากผลตอบแทน

คนทีมุ่งผลตอบแทนตองรอวา เมือ่ไรเขาไดผลตอบแทนเปนเงนิเปน

ทองแลว เขาจึงจะมคีวามสขุ แตระหวางนัน้กท็กุขแทบตาย ทาํงานดวยความ

ทุกขและรอความสุขอยูเรื่อยไป จะไดหรือไมไดก็ยังไมแนนอน ไมมั่นใจ แต

การปฏิบัติโดยมีสภาพจิตหาอยางนี้ ไดทั้งงานไดทั้งความสุขเสร็จไปในตัว

ทีนี้ พอถึงขั้นทํางานอยางมีความสุขโดยไมตองหวัง ไมตองหวงผล

ตอบแทนแลว เราทํางานไป ชีวิตแตละขณะก็จะเปนความเต็มสมบูรณของ

ชีวิตในทุกขณะนั้นๆ ตอนนี้แหละจะถึงจุดรวมที่ทุกอยางมาอยูดวยกัน ทั้ง

งาน ทั้งชีวิต และความสุข จะสําเร็จในแตละขณะ

ตรงนี้แหละเปนหัวใจสําคัญ ในตอนแรกนั้นเปนเหมือนวาเราแยก

งาน แยกชีวิต แยกความสุขเปนสวนๆ แตพอถึงตอนนี้ ทําไปทํามา ทุกอยาง

มารวมอยูดวยกันทั้งหมดในขณะเดียว

ตราบใดเรายังแยกเปนสวนๆ และแยกตามเวลา ตราบนั้นชีวิตจะ

ตองดิ้นรนคอยหาและหลบหนีส่ิงเหลานั้นทีละอยางๆ อยูตลอดเวลา คือเปน

ชีวิตที่ตามหาวันพรุงนี้ ซ่ึงไมมาถึงสักที แตถาทําใหเปนปจจุบันเสีย ทุกอยาง 

ก็ครบถวนอยูดวยกันทันที ทุกอยางก็สมบูรณ
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ชีวิต งาน และธรรม: ความประสานสูเอกภาพ

ในสภาพอยางนี้ เราจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการทํางาน 

มองเห็นพัฒนาการของชีวิต ในลักษณะที่วา

ตอนตน คนจํานวนมากมองแบบปุถุชนวา งานเพื่อชีวิต คือเรา

ทํางานเพื่อจะไดผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิต ชีวิตของเราอาศัยงาน คือ เรา

อาศัยงานเพื่อใหชีวิตของเราเปนอยูได

ตอมาจะเหน็วา มกีารกาวหนาไปอกีขัน้หนึง่ คอืกลายเปน งานเพือ่งาน
ตอนนีง้านกเ็พือ่งานนัน่แหละ คอื เพือ่ใหงานนัน้สําเรจ็ดวยด ีเพือ่จุดมุงหมาย

ของงาน ตรงไปตรงมา

ที่วางานเพื่อชีวิตนั้นเปนเรื่องของเงื่อนไข ไมใชเปนเหตุปจจัย จะ

ตองมองความเปนเหตุปจจัย และการเปนเงื่อนไขวาเปนคนละอยาง

งานเพื่อชีวิตนั้น แทจริงแลว ไมใชความสัมพันธตามเหตุปจจัย งาน

ไมใชเปนเหตปุจจยัของชวีติ แตงานเปนเงือ่นไขเพือ่ใหไดผลตอบแทนมาเลีย้ง

ชวีติ แตถางานเพือ่งานแลวกเ็ปนเรือ่งของเหตปุจจยัโดยตรง งานอะไรก็เพื่อ

จุดหมายของงานอนันัน้ เชน งานของแพทยคอืการบาํบดัโรค กเ็พือ่จุดมุงหมาย

ของงาน คอืทาํใหคนหายโรค ทาํงานโภชนาการ กเ็พือ่ใหคนไดกนิอาหารดี 

แลวคนก็จะไดมีสุขภาพดี เปนจุดหมายของงานโดยตรง งานก็เพื่องาน

เมื่อเราทํางานเพื่องานแลว ไปๆ มาๆ งานที่ทํานั้นก็กลายเปนกิจ

กรรมหลักของชีวิตของเรา กลายเปนตัวชีวิตของเรา งานเพื่องานก็กลายเปน

ชีวิตเพื่องาน ชีวิตของเราก็กลายเปน ชีวิตเพื่องาน ทํางานไปทํางานมา ชีวิต

ของเรากลายเปนชีวิตเพื่องาน

อนึ่ง พรอมกับที่วาเปนงานเพื่องานนั่นแหละ มนัก็เปนธรรมไปใน
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ตัว เหมือนอยางที่บอกวา ทํางานเพื่อประโยชนสุขแกสังคม หรือวาแพทยทํา

ใหคนไขมีสุขภาพดี การทําใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม และการชวยใหคน

มีสุขภาพดีก็เปนธรรม การที่ครูใหการศึกษาแกเด็กนักเรียน ทําใหนักเรียนมี

การศึกษา มีสติปญญา การที่มีสติปญญา การที่มีชีวิตที่ดีงาม ก็เปนธรรม 

เพราะฉะนั้น งานนั้น ก็เพื่อธรรม

เมื่อเราเอาชีวิตของเราเปนงาน เอางานของเราเปนชีวิตไปแลว ก็

กลายเปนวาชีวิตของเราก็เพื่อธรรม งานก็เพื่อธรรม ซ่ึงมองกันไปใหถึงที่สุด

แลว ไมใชแคเพื่อเทานั้น คือ ที่วางานเพื่องาน งานเพื่อธรรม ชีวิตเพื่องาน 

ชีวิตเพื่อธรรมอะไรตางๆ นี้ ในที่สุด ทั้งหมดนี้ก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

เมื่อถึงขั้นนี้  ก็ไมตองใชคําวา "เพ่ือ" แลว เพราะทําไปทํามา ชีวิตก็

คืองาน งานก็คือชีวิต และงานก็เปนธรรมไปในตัว เมื่องานเปนธรรม ชีวิตก็

เลยเปนธรรมดวย ตกลงวา ทั้งชีวิตทั้งงานก็เปนธรรม ไปหมด

พอถึงจุดนี้ก็เขาถึงเอกภาพที่แทจริง ทุกอยางก็จะถึงจุดที่สมบูรณ

ในแตละขณะอยางที่กลาวแลว

ในภาวะแหงเอกภาพ ที่ชีวิต งาน และธรรม ประสานกลมกลืนเขา

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น คนที่ทํางานก็จะมีชีวิตและงานและธรรมสมบูรณ

พรอม ในแตละขณะที่เปนปจจุบัน และจะมีแตชีวิตและงานที่มีความสุข ไม

ใชชีวิตและงานที่มีความเศรา นี้เปนประการที่หนึ่ง

ประการที่สอง ชีวิตนั้นมีคุณคาเปนประโยชน ไมมีโทษ และ

ประการที่สาม ชีวิตนี้ และงานนั้น ดําเนินไปอยางจริงจัง 

กระตือรือรน ไมเฉื่อยชา ไมประมาท

ลักษณะของงานอยางหนึ่งที่เปนโทษ ก็คือความเฉื่อยชา ความทอ

แท ขาดความกระตือรือรน ซ่ึงโยงไปถึงสภาพจิตดวย เมื่อเราไดคุณลักษณะ

ของการทํางาน และชีวิตอยางที่วามานี้ เราก็ไดคุณภาพที่ดีทั้งสามดาน คือ 
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ไดทั้งความสุข ไดคุณประโยชนหรือคุณคา และไดทั้งความจริงจัง 

กระตือรือรน ซ่ึงเปนเนื้อแทในตัวของงานดวย

ถาเปนอยางนี้แลว ชีวิตนั้นก็เปนชีวิตที่มีความสมบูรณในตัวเอง ซ่ึง

ในแงของงานก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน แลวก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกับ

ประโยชนสุขที่จะเกิดแกชีวิตและสังคมของมนุษยดวย ชีวิตอยางนี้จึงมี

ความหมายเทากับประโยชนสุขดวย

หมายความวา ชีวิตคือประโยชนสุข เพราะการเปนอยูของชีวิตนั้น 

หมายถึงการเกิดขึ้นและการดํารงอยูของประโยชนสุขดวย

คนผูใดมีชีวิตอยูอยางนี้ การเปนอยูของเขาก็คือประโยชนสุขที่เกิด

ขึ้นแกเพื่อนมนุษย แกชีวิต แกสังคมตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ถาคนอยางนี้

มีชีวิตยืนยาวเทาไร ก็เทากับทําใหประโยชนสุขแกสังคม แกมนุษย แกโลก 

แผขยายไปไดมากเทานั้น ดังนั้น อายุที่มากขึ้น ก็คือประโยชนสุขของคนที่

มากขึ้น แพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้นในสังคม

ครัง้หนึง่ พระสารบีตุร อคัรสาวกฝายขวาของพระพทุธเจาถกูถามวา 

ถาพระพทุธเจามอีนัเปนอะไรไป ทานจะมคีวามโศกเศราไหม พระสารบีตุรตอบวา

ถาองคพระศาสดามอีนัเปนอะไรไป ขาพเจากจ็ะไมมคีวามโศก
เศรา แตขาพเจาจะมคีวามคดิวา พระองคผูทรงมีพระคณุความดี
มากมาย ไดลบัลวงจากไปเสยีแลว ถาหากพระองคทรงดาํรงอยูยาว
นาน กจ็ะเปนไปเพือ่ประโยชนสขุแกพหชูนชาวโลกเปนอนัมาก

พระสารบีตุรตอบอยางนี้หมายความวา เปนการตั้งทาทีที่ถูกตองตอ

กัน ทั้งตอตัวของทานเอง และตอชีวิตของทานผูอื่นดวย ก็อยางที่วามาแลว

วา ชีวิตที่ยืนยาวอยูในโลกของคนที่มีคุณสมบัติเชนนี้ ก็คือ ความแพรหลาย

ของประโยชนสุขมากยิ่งขึ้น
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ชีวิต งาน และธรรม: อิสรภาพภายในเอกภาพ

เทาทีไ่ดกลาวมาในเรือ่ง "ชวีตินีเ้พ่ืองาน และงานนีเ้พ่ือธรรม" ทัง้หมด

นี ้ กเ็ปนนยัหนึง่ของความหมาย แตถาจะวเิคราะหอกีแบบหนึง่ ชือ่หวัขอที่ตั้ง

ไว ไดแยกชีวิตกับงานออกเปนคํา ๒ คํา

เมื่อกี้เราไดดึงเอาชีวิตกับงาน มารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว 

แตถึงอยางนั้น ในแงของความเปนจริง มันก็ยังเปนคาํพูดคนละคํา ชีวิตก็

เปนอันหนึ่ง งานก็เปนอันหนึ่ง เพียงแตเรามาโยงใหเปนเอกภาพ

ทีนี้ แงที่ชีวิตกับงานเปนคนละคํา ยังเปนคนละอยาง และยังมี

ความหมายที่ตางกัน ก็คือ งานนั้นมีลักษณะที่จะตองทํากันเรื่อยไป ไมส้ิน

สุด ยังไมมีความสมบูรณเสร็จส้ินที่แทจริง เพราะวา งานนั้นสัมพันธกับ

ความเปลี่ยนแปลงของกาลเทศะและของชุมชน

สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อสังคมเปล่ียนแปลงไป งาน

ที่ทําก็เปล่ียนแปลงไปดวย เพราะฉะนั้นงานจะไมมีความสมบูรณเสร็จส้ิน 

ตองมีการเปล่ียนแปลงตอไปตามสภาพแวดลอมของสังคม แตชีวิตของคนมี

ความจบสิ้นในตัว จะไมไปกับงานตลอดไป อันนี้ก็เปนอีกแงหนึ่ง

ตามที่พูดไปแลว แมวาชีวิตกับงานจะเปนเอกภาพกันไดแลว แตใน

แงหนึ่งก็ยังมีความตาง อยางที่วางานสําหรับสังคมนี้คงดําเนินตอไป แตชีวิต

ของคนมีการจบสิ้นได และจะตองจบสิ้นไป

แมวา เราจะไมสามารถทําใหงานมีความสมบูรณเสร็จส้ิน แตชีวิต

ของคนเราแตละชีวิตเราควรจะทําใหสมบูรณ และชีวิตของเราในโลกนี้เราก็

สามารถทําใหสมบูรณไดดวย ทําอยางไรจะใหสมบูรณ
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ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงหลักเกี่ยวกับจุดหมายของชีวิตไว ๓ 

ขั้นวา ชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้น แมวามันจะไมมีจุดหมายของมันเอง เราก็ควรทํา

ใหมีจุดหมาย

เราอาจจะตอบไมไดวา ชีวิตนี้เกิดมามีจุดมุงหมายหรือไม เพราะ

เมื่อวาตามหลักธรรมแลว ชีวิตนี้เกิดมาพรอมดวยอวิชชา

ชีวิตไมไดบอกเราวามันมีจุดมุงหมายอยางนั้นอยางนี้ แตเราก็

สามารถตั้งความมุงหมายใหแกมันได ดวยการศึกษาและเขาใจชีวิต ก็มอง

เห็นวา ชีวิตนี้จะเปนอยูดี จะตองมีคุณภาพ จะตองเขาถึงส่ิงหรือสภาวะที่มี

คุณคาหรือเปนประโยชนแกมันอยางแทจริง

ดวยเหตุนี้ ทางพระจึงไดแสดงไววา เมื่อเกิดมาแลว ชีวิตของเรา

ควรเขาถึงจุดหมายระดับตางๆ เพื่อใหเปนชีวิตที่สมบูรณ ซ่ึงเปนเรื่องที่เรา

จะตองทําใหแกชีวิตของเราเอง ใหมันมีใหมันเปนไดอยางนั้น

ประโยชนหรือจุดหมายนี้ ทานแบงเปน ๓ ขั้น
จุดหมายที่หนึ่ง เรียกวา จุดหมายที่ตามองเห็น จุดหมายของชีวิต

ที่ตามองเห็น โดยพื้นฐานที่สุด ก็คือ การมีรายได มีทรัพยสินเงินทอง มี

ปจจัย ๔ พอพึ่งตัวเองได การเปนที่ยอมรับและอยูรวมกับคนอื่นได

เรือ่งผลประโยชนและความจาํเปนตางๆ ทางวตัถแุละทางสงัคมเหลานี ้

ชวีติของเราจาํเปนตองพึง่อาศยั เราปฏเิสธไมได พดูงายๆ กค็อืการพึ่งตัวเอง

ไดในทางเศรษฐกิจและสังคม เปนหนาที่ของเราที่จะตองทําใหเกิดใหมี

ทุกคนควรที่จะตองพิจารณาตัวเองวา ในขั้นที่หนึ่ง เกี่ยวกับการมี

ทรัพยทีจ่ะใชสอย มปีจจยัทีพ่ออยูได การมคีวามสัมพนัธทีด่กีบัผูอืน่ในสังคม 

เรื่องของความอยูดี พึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปน

ประโยชนที่ตามองเห็นนี้ เราทําไดแคไหน บรรลุผลไหม นี่คือขั้นที่หนึ่งที่ทาน
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ใหใชเปนหลักวัด

ตอไปขั้นที่สอง จุดหมายที่เลยตามองเห็น หรือประโยชนซ่ึงเลย

ไกลออกไปขางหนา เลยจากที่ตามองเห็น ซ่ึงรวมถึงเลยจากโลกนี้ไปดวย ก็

คือดานในหรือดานจิตใจ หมายถึงการพัฒนาชีวิตจิตใจ รวมทั้งการมีความ

สุขในการทํางาน การมองเห็นคุณคาของงานในแงความหมายที่แทจริง วา

เปนประโยชนตอเพื่อนมนุษยหรือเพื่อสันติสุข ความประพฤติสุจริต ความมี

น้าํใจพรอมทีจ่ะสละจะทาํจะใหเพือ่ประโยชนสวนรวมและการชวยเหลอืตางๆ

คุณคาและคุณธรรมเหลานี้ ซ่ึงทําใหเกิดความมั่นใจและเอิบอิ่มภาย

ในจิตใจ มั่นใจถึงขนาดที่วาไมตองหวั่นหวาดกลัวภัยโลกหนา เปนความสุข

ที่ลึกซ้ึง เปนส่ิงที่เลยจากตามองเห็น

คนหลายคนแมจะมีประโยชนที่ตามองเห็นพรั่งพรอมบริบูรณ แต

ไมมีความสุขที่แทจริงเลย เพราะพนจากที่ตามองเห็นไปแลว จิตใจไมพรอม 

ไมไดพัฒนาเพียงพอ เพราะฉะนั้น ตองมองวา ในสวนที่มองไมเห็น คือเลย

ไปกวานั้น ยังมีอีกสวนหนึ่ง แลวสวนนั้นเรามีแคไหนเพียงไร

สุดทาย จดุหมายทีพ่นเหนอืโลก หรอืจุดหมายทีพ่นเปนอสิระ เรยีก

วา ประโยชนสูงสุด คอืประโยชนเหนอืทัง้ทีต่ามองเหน็และทีเ่ลยจากตามองเหน็

ประโยชนในขั้นที่สองนั้น แมจะเลยจากที่ตามองเห็นไปแลว ก็ยัง

เปนเพียงเรื่องนามธรรมในระดับของความดีงามตางๆ ซ่ึงแมจะสูง แมจะ

ประเสริฐ ก็ยังมีความยึดความติดอยูในความดีความงามตางๆ เหลานั้น 

และยังอยูในขายของความทุกข ยังไมพนเปนอิสระแทจริง

สวนจุดมุงหมายขั้นสุดทายนี้ ก็คือการอยูเหนือส่ิงเหลานั้นขึ้นไป 

คือความเปนอิสระโดยสมบูรณ ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาถือวา ความเปน

อิสระโดยสมบูรณเปนจุดมุงหมายที่แทจริงของชีวิต
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ตอนนี้ แมแตงานที่วาสําคัญ เราก็ตองอยูเหนือมัน เพราะถึงแมวา 

งานกับชีวิตของเราจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตตราบใดที่เรายังมีความติด

ในงานนั้นอยู ยังยึดถือเปนตัวเรา เปนของเรา งานแมจะเปนส่ิงที่ดีงาม มี

คุณคา เปนประโยชน แตเราก็จะเกิดความทุกขจากงานนั้นได มันยังอาจจะ

เหนี่ยวรั้งใหเราเอนเอียงได จึงจะตองมาถึงขั้นสุดทายอีกขั้นหนึ่งคือ ความ

หลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ อยูเหนือส่ิงทั้งปวง แมแตส่ิงที่เรียกวางาน

ในขั้นนี้เราจะทํางานใหดีที่สุด โดยที่จิตใจไมติดคางกังวลอยูกับงาน 

ไมวาในแงที่ตัวเราจะไดผลอะไรจากงานนั้น หรือในแงวางานจะทําใหตัวเรา

ไดเปนอยางนั้นๆ หรือแมแตในแงวางานของเราจะตองเปนอยางนั้นๆ

การมองตามเหตุปจจัยนั้นเปนตัวตนทาง ที่จะทําใหเรามาถึงขั้นนี้ 

ในเวลาที่ทํางาน เราทําดวยความตั้งใจอยางดีที่สุด มุงแนวเด็ดเดี่ยววาตอง

ใหสัมฤทธิ์ผลบรรลุจุดหมายนั้นๆ แตพรอมกันนั้นก็มีทาทีของจิตใจที่

ตระหนักรูถึงความเปนไปตามเหตุปจจัย ทําการใหตรงเหตุปจจัย มองไป

ตามเหตุปจจัย ถางานนั้นมันเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็เปนเรื่องของเหตุ

ปจจัยที่จะใหเปนไป ไมใชเรื่องของตัวเราที่จะเขาไปรับกระทบ เขาไปอยาก 

เขาไปยึด หรือถือคางไว

เรามีหนาที่แตเพียงทําเหตุปจจัยใหดีที่สุด ดวยความรูที่ชัดเจนที่สุด 

มีแตตัวรู คือ รูวาที่ดีงามถูกตองหรือเหมาะควรเปนอยางไร รูวาเหตุปจจัยที่

จะใหเปนอยางนั้นคืออะไร แลวทาํตามที่รู คือ ทําเหตุปจจัยที่รูวาจะใหเกิด

ผลเปนความดีงามถูกตองเหมาะหรือควรอยางนั้น

เมื่อทําเหตุปจจัยแลว มันก็เปนเรื่องของเหตุปจจัยนั้นแหละที่จะทํา

ใหเกิดผลขึ้นมา เราหมดหนาที่แคนั้น ไมตองมายุงใจนอกเหตุปจจัย ไมตอง

ไปอยากไปยึด ตอนนี้ใจของเราก็เรียกวาลอยพนออกมาไดสวนหนึ่ง
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เมื่อใดเราเขาถึงความจริงโดยสมบูรณแลว จิตใจของเราก็จะเปน

อิสระอยางแทจริง ซ่ึงทําใหทํางานนั้นไดผลสมบูรณ โดยที่พรอมกันนั้นก็ไม

ทําใหตัวเราตกไปอยูใตความกดทับ หรือในการบีบคั้นของตัวงานนั้นดวย 

แตเราก็สุขสบายโปรงใจอยูตามปกติของเรา อันนี้เปนประโยชนสูงสุดในขั้น

สุดทาย ถาสามารถทําไดอยางนี้ ชวีิตก็จะมีความสมบูรณในตัว

ดังไดกลาวแลววา งานไมใชเปนตัวเรา และก็ไมใชเปนของเราจริง 

แตงานนั้นเปนกิจกรรมของชีวิต เปนกิจกรรมของสังคม เปนส่ิงที่ชีวิตของ

เราเขาไปสัมพันธเกี่ยวของ แลวก็ตองผานกันไปในที่สุด

งานนั้นเราไมสามารถทําใหสมบูรณแทจริง เพราะมันขึ้นกับผลที่มี

ตอส่ิงอื่น ขึ้นกับปจจัยแวดลอม กาลเทศะ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม คน

อื่นจะตองมารับชวงทํากันตอไป

แตชีวิตของเราแตละคน เปนส่ิงที่ทําใหสมบูรณได และเราสามารถ

ทําใหสมบูรณไดแมแตดวยการปฏิบัติงานนี้แหละอยางถูกตอง

เมื่อเราปฎิบัติตองานหรือทํางานอยางถูกตอง มีทาทีของจิตใจตอ

งานถูกตองแลว ชีวิตก็จะเปนชีวิตที่สมบูรณในตัวในแตละขณะนั้นนั่นเอง นี่

คือประโยชนในระดับตางๆ จนถึงขั้นสูงสุดที่ทางธรรมไดสอนไว

รวมความวา ภาวะที่ชีวิต งาน และธรรม ประสานกลมกลืนเขาดวย

กันเปนหนึ่งเดียว หรือเอกภาพ ที่กลาวมานั้น เมื่อวิเคราะหลงไปแลว ยัง

แยกไดเปน ๒ ระดับ

ในระดับหนึ่ง แมวาในเวลาทํางาน ชีวิตจะเต็มอิ่มสมบูรณในแตละ

ขณะนั้นๆ ทุกขณะ เพราะชีวิตจิตใจกลมกลืนเขาไปในงานเปนอันเดียวกัน 

พรอมทั้งมีความสุขพรอมอยูดวยในตัว แตลึกลงไปในจิตใจ ก็ยังมีความยึด

ติดถือมั่นอยูวางานของเราๆ พรอมดวยความอยากความหวังความหมายมั่น 
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และความหวาดหวั่นวา ขอใหเปนอยางนั้นเถิด มันจะเปนอยางนั้นหรือไม

หนอ เปนตน จึงยังแฝงเอาเชื้อแหงความทุกขซอนไวลึกซ้ึงในภายใน

ขั้นนี้ยังเปนเอกภาพที่มีความแยกตางหาก ซ่ึงส่ิงที่ตางหากกันเขามา

รวมกัน มีตัวตนที่ไปรวมเขากับส่ิงอื่น หรือฝงกลืนเขาไปในสิ่งนั้นในงานนั้น 

ซ่ึงเมื่อมีการรวมเขาก็อาจมีการแยกออกไดอีก

สวนในอีกระดับหนึ่ง ความประสานกลมกลืนของชีวิตจิตใจกับงาน

ที่ทํา เปนไปพรอมดวยความรูเทาทันตามความเปนจริงในธรรมชาติของชีวิต

และการงานเปนตน ที่เปนไปตามเหตุปจจัย โดยไมตองอยากไมตองยึดถือ

สําคัญมั่นหมาย ใหนอกเหนือ หรือเกินออกไปจากการกระทําตามเหตุผล

ดวยความตั้งใจและเพียรพยายามอยางจริงจัง

ขั้นนี้เปนภาวะของอิสรภาพ ซ่ึงเอกภาพเปนเพียงสํานวนพูด เพราะ

แทจริงแลว ไมมีอะไรแยกตางหากที่จะตองมารวมเขาดวยกัน เนื่องจากไมมี

ตัวตนที่จะเขาไปรวมหรือแยกออกมา เปนเพียงความเปนไปหรือดําเนินไป

อยางประสานกลมกลืนในความสัมพันธของสิ่งทั้งหลาย

ที่แทก็คือความโปรงโลงเปนอิสระ เรียกวาภาวะปลอดทุกขไรปญหา 

เพราะไมมีชองใหความคับของติดขัดบีบคั้นเกิดขึ้นไดเลย

ฉะนัน้ พงึเขาใจวา ภาวะทีช่วีติ งาน และธรรม ประสานกลมกลนืเขา

เปนหนึง่เดยีว ดงัไดกลาวมากอนหนานี ้ ซ่ึงผูทาํงานมชีวีติเตม็สมบรูณเสรจ็

ส้ินไปในแตละขณะ ทีเ่ปนปจจบุนันัน้ วาทีจ่รงิแลว เมือ่ถงึขัน้สุดทาย กต็รง

กนักบัภาวะของการมชีวีติทีเ่ปนอสิระอยูพนเหนอืงาน ทีก่ลาวถงึในทีน่ีน้ัน่เอง

ทั้งนี้เพราะวา ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น หมายถึงความ

สัมพนัธทีก่ลมกลืนเสร็จส้ินผานไปในแตละขณะ ไมใชเปนการเขาไปยึดติด

ผูกพันอยูดวยกัน ซ่ึงแมจะอยูในขณะเดยีวกนั กก็ลายเปนแยกตางหาก จึงมา
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รวมหรอืยดึตดิกนั

แตในภาวะที่เปนเอกภาพอยางสมบูรณแทจริง ผูที่ทํางาน มีชีวิต

เปนงาน และมีงานเปนชีวิตในขณะนั้นๆ เสร็จส้ินไป โดยไมมีตัวตนที่จะแยก

ออกมายึดติดในขณะนั้น และไมมีอะไรคางใจเลยไปจากปจจุบัน จึงเปน

อิสรภาพในทามกลางแหงภาวะที่เรียกวาเปนเอกภาพนั้นทีเดียว

เปนอันวา ชวีติน้ีเพ่ืองาน งานนีเ้พ่ือธรรม และลึกลงไปอีก ชีวิตนี้ก็

เปนงาน และงานนี้ก็เปนธรรม และชีวิตก็เปนธรรมเองดวย จนกระทั่งในที่

สุด ชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดทาย คือเปนชีวิตที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน แตก็

เปนอิสระอยูพนเหนือแมแตงาน

ก็เปนอันวา ถึงความจบสิ้นสมบูรณ ถาถึงขั้นนี้ก็เรียกวาเปน

ประโยชนสูงสุดในประโยชนสามข้ัน ที่เราจะตองทําใหได

พระพุทธศาสนาบอกไววา คนเราเกิดมาควรเขาถึงประโยชนใหครบ

สามข้ัน และประโยชนทั้งสามขั้นนี้แหละคือเครื่องมือ หรือเกณฑมาตรฐานที่

ใชวัดผลของตนในการดําเนินชีวิต

ถาเราดําเนินชีวิตของเราไปแลว คอยเอาหลักประโยชน หรือจุด

หมายสามขั้นนี้มาวัดตัวเองอยูเสมอ เราก็จะเห็นการพัฒนาของตัวเราเอง

ไมวาเราจะมองชีวิตเปนการพัฒนาตนเอง หรือเปนการสะสมสราง

สรรคความดีก็ตาม หลักประโยชนสามข้ันนี้สามารถนํามาใชไดเสมอไป ใชได

จนถงึขัน้สมบรูณเปนอสิระ จบการพฒันา อยูพนเหนือการทีจ่ะเปนทกุข แม
แตเพราะความดี
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